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RESUMO – A represa de Pituaçu localiza-se no Parque Metropolitano de Pituaçu, em área urbana 

de Salvador.  Os estudos limnológicos são de grande importância, uma vez que fornecem informações 

básicas que servem para propor medidas de proteção da qualidade ambiental dos recursos hídricos. A 

lagoa de Pituaçu atualmente tem aproximadamente 66 ha de espelho d’água, faz parte da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Pedras (e Pituaçu) e foi originada de um barramento do rio Pituaçu feito em 

1906. Este estudo tem a finalidade de diagnosticar o nível de poluição. Foram utilizados os Índices 

de Qualidade da Água - IQA, Índice de Estado Trófico – IET e Índice de Qualidade do Sedimento, 

para interpretar os resultados das medições dos parâmetros avaliados, analisou-se o fitoplâncton 

para identificar bioindicadores de poluição. Os resultados dos índices mostraram cenários distintos 

do corpo d’água. De acordo com os resultados de IQA o manancial apresenta-se em “Boa” 

qualidade. Quanto aos resultados do IET à lagoa apresenta-se na maioria dos trechos como 

“Mesotrófico”. Já o IQS foi diagnosticado que a qualidade sedimentar está alterada e desvia-se 

substancialmente das condições naturais. Foi constatada a presença de microalgas Cyanogranis 

ferruginea, Aphanocapsa delicatissima e Ankyra sp como espécies bioindicadoras de poluição. 

Neste sentido, os distintos resultados, estão diretamente ligados à lagoa de Pituaçu está localizada 

dentro de área ambientalmente protegida, apesar das intervenções urbanísticas. 

 

ABSTRACT– The dam is located in Pituaçu Pituaçu Metropolitan Park, an urban area of Salvador. 

Limnological studies are of great importance, since they provide basic information used to propose 

measures to protect the environmental quality of water resources. The pond Pituaçu currently has 

approximately 66 ha of water surface, part of the watershed of Rio das Pedras (and Pituaçu) and was 

derived from the river bus Pituaçu done in 1906. This study aims to diagnose the level pollution. 

IQA, Trophic State Index - Scores Water Quality were used IET and Sediment Quality Index, to 

interpret the results of measurements of the parameters evaluated, analyzed the phytoplankton to 

identify biomarkers of pollution. The results of the indices showed distinct scenarios of the water 

body. According to the results of the IQA wealth presented in "good" quality. Regarding the results 

of the IET to the pond is presented in most passages like "Mesotrophic". Have the IQS was 

diagnosed that sediment quality is changed and deviates substantially from natural conditions. The 

presence of microalgae Cyanogranis ferruginea, Aphanocapsa delicatissima and Ankyra sp as 

bioindicators of pollution was found. In this sense, the different results are directly linked to Pituaçu 

pond is located within an environmentally protected area, despite the urban interventions.  

 

Palavras-Chave – Qualidade ambiental; área urbana; bioindicadores de poluição. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O meio hídrico agrega diversificados componentes, seja decorrente do próprio ambiente 

natural ou inseridos a partir de ações humanas. As atividades humanas sem controle, os despejos de 
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esgotos sem os devidos tratamentos, produtos tóxicos em vazamento e o inadequado manejo dos 

resíduos sólidos causam uma dilapidação do capital natural. O saneamento além da conservação e 

preservação ambiental tem como finalidade a promoção à saúde, e o controle de doenças. No 

entanto, a cobertura dos serviços de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos, bem como ao 

controle da qualidade da água para consumo humano ainda é deficitário no Brasil Tucci et al. 

(2001). 

Os caminhos percorridos pelas águas, que recriam parte significativa da sua história, revelam o 

quão perversa tem sido a relação entre urbanização e natureza. As nossas águas doces desaparecem 

na relação inversa à intensidade do processo de urbanização Santos et al. (2009).  

As lagoas geralmente são provenientes de uma depressão natural na superfície terrestre, 

ocasionando um aporte de água, a partir da chuva, nascente local, e de cursos de água, como rios 

que deságuam nessa depressão. “O estudo geomorfológico contribui consideravelmente para o 

conhecimento da origem dos lagos e lagoas para dinâmica dos processos de formação desses 

ecossistemas.” Tundisi e Tundisi (2008). 

A lagoa de Pituaçu é proveniente de um barramento do rio Pituaçu. O processo de urbanização 

nas redondezas da lagoa pode indicar possíveis pontos de contaminação, ocasionando doenças 

relacionadas à água Von Sperling (1996). Uma vez que, o corpo hídrico é destinado ao contato 

primário e secundário Brasil (2005). 

Os parâmetros medidos foram interpretados com a utilização dos Índices de Qualidade de Água - 

IQA, Índice de Estado Trófico - IET e o Índice da Qualidade Sedimentar - IQS. O IQA é o principal 

índice de qualidade da água utilizado no país, fundado pela National Sanitation Foundation em 1975 

foi desenvolvido para avaliar a qualidade da água bruta almejando seu uso para o abastecimento 

público. Por sua vez os parâmetros utilizados no cálculo do IQA são indicadores de contaminação 

proveniente do lançamento de esgotos domésticos ANA (2009). Para avaliar a qualidade da água em 

função do enriquecimento por nutrientes é calculado o Índice de Estado Trófico – IET. O IQS – Índice 

da Qualidade Sedimentar adaptado pelo CRA (2004) em um estudo da Baía de Todos os Santos – 

BTS, incorpora dois elementos: o escopo, que representa o número de variáveis que excederam os 

objetivos (critérios ou valores de referência/orientação); e a amplitude, que representa a grandeza 

pela qual as variáveis excederam os objetivos. Foram usadas 07 (sete) variáveis que fazem parte do 

grupo dos metais pesados. 

O uso de bioindicadores é de extrema importância, já que são definidos como organismos ou 

comunidades de organismos que reagem a alterações ambientais com a modificação de suas funções 

vitais normais, mudanças no tamanho de sua população ou através da sua existência ou 
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desaparecimento sob certas condições ambientais, permitindo assim conclusões a respeito de uma 

dada área Schubert (1991); Arndt e Schweizer (1991); Klumpp (2001). 

1.1. Objetivo 

 Avaliar a qualidade ambiental da lagoa de Pituaçu, Salvador-Bahia. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Área de Estudo 

 A represa de Pituaçu localiza-se no Parque Metropolitano de Pituaçu, em área urbana de 

Salvador. 

O parque possuía até o primeiro semestre de 2013 440 hectares de área e 200000m
2 

de espelho 

d’água. Com a nova poligonal, o parque possui 392ha de remanescentes de mata atlântica e se 

constitui em importante área de lazer para a população de Salvador. A lagoa de Pituaçu atualmente 

tem aproximadamente 66ha de espelho d’água, faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras (e 

Pituaçu) e da Região de Planejamento e Gestão das Águas do Recôncavo Norte, foi originada de um 

barramento do rio Pituaçu feito em 1906. 

No Parque Metropolitano de Pituaçu foram determinados 13 pontos de amostragem para 

avaliar a qualidade ambiental, levando em consideração a distribuição espacial, fontes de poluição 

pontuais e as possíveis poluições difusas no entorno da lagoa (figura 1). 

 
Figura 1 – Parque Metropolitano de Pituaçu – Pontos de amostragem na lagoa de Pituaçu, Salvador-Ba. 

Fonte: Google Earth, 2013 

 

Foram estabelecidos 09 (nove) pontos na represa (figura 1). A rede amostral da lagoa de 

Pituaçu foi georreferenciada (tabela 1) 
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Tabela 1 – Pontos de coleta e coordenadas geográficas, Parque Metropolitano de Pituaçu Salvador-

Bahia. 
Lagoa de Pituaçu 

Pontos de coleta Coordenadas geográficas 

 Latitude Longitude 

LGP-01 12°58’07.14S  38°24’40.65”O 

LGP-1.1 12°58’3.4”S 38°24’41.8”O 

LGP-1.2 12°58’4.5”S 38°24’40.1”O 

LGP-1.3 12°58’5.8”S   38°24’38.6”O 

LGP-02 12°57’59.37”S  38°24’45.44”O 

LGP-03 12°57’17.29”S  38°25’29.3”O 

LGP-04 12°57’37.4”S  38°25’13.13”O 

LGP-05 12°57’50.18”S  38°24’59.96”O 

LGP-06 12°57’48.1”S  38°24’47.2”O 

LGP-07 12°57’29.5”S  38°24’49.5”O 

LGP-08 12°57’35.4”S  38°25’22.3”O 

LGP-09 12°57’30.31”S  38°25’8.25”O 

LGP-10 12°57’24.3”S  38°25’23.6”O 

 

2.2. Métodos de Coleta 

As amostras de água foram coletadas de acordo com o Guia Nacional de Coleta e Preservação 

de Amostras ANA e CETESB (2011). As coletas foram realizadas nos dias 15 de maio e 16 de julho 

de 2013, as amostras de água superficial foram coletadas diretamente do corpo d’água através de 

recipientes apropriados. As amostras de fundo foram realizadas com garrafa de Van Dorn.  

Foram avaliados 25 (vinte e cinco) parâmetros (tabela 2). 

 

Tabela 2: Parâmetros analisados para identificar a qualidade na matriz da água superficial, fundo e 

a matriz do sedimento na lagoa de Pituaçu, Salvador-Ba. 

 

Parâmetros Superfície Fundo Sedimento 

Oxigênio Dissolvido – OD X X  

Potêncial Hidrogeniônico - pH X X  

Turbidez X X  

Temperatura X X  

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO X X  

Nitrogênio total X X  

Fósforo total X X X 

Sólidos totais X X  

Coliformes termotolerantes X X  

Salinidade X   

Amônia X X  

Clorofila a X X  

Surfactantes X X  

Fitoplancton qualitativo e quantitativo X   

Potencial REDOX X X  

Condutividade X X  

Fenóis totais X X  

Chumbo   X 

Cádmio   X 

Cobre   X 

Níquel   X 

Zinco   X 

Cromo   X 

Mercúrio   X 

Fósforo total   X 
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Os parâmetros: pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido e Potencial REDOX foram medidos in 

loco. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Índice de Qualidade da Água – IQA 

As águas da represa de Pituaçu foram determinadas como águas doces Classe 2, por 

apresentar salinidade inferior a 0,5 ‰ (BRASIL, 2005). 

A represa de Pituaçu de acordo com o Índice de Qualidade da Água – IQA foi classificada em 05 

(cinco) pontos de coleta (LGP-01; LGP-05; LGP-07; LGP-08; LGP-10) como “Boa”. E em 5 (cinco) 

pontos (LGP-02; LGP-03; LGP-04; LGP-06; LGP-09) apresentou o IQA como “Regular”. Isto é 

devido aos altos níveis de nutrientes como fósforo total e a presença de bactérias patogênicas que 

fazem parte do grupo dos coliformes termotolerantes (figura 2).  

 

 
Figura 2 – Gráfico - Resultado da qualidade da água na lagoa de Pituaçu, Salvador-Ba 

 

3.2. Índices do Estado Trófico – IET 

Relacionados ao nível de trofia calculado pelo IET, 80% das amostras apresentaram-se como 

um corpo d’água “Mesotrófico” (figura 3): que são corpos de águas com moderado enriquecimento 

com nutrientes, moderado crescimento planctônico, alguma acumulação de sedimentos na maior 

parte do fundo, e, em geral, suporta espécies de peixes de águas mais quentes, o prejuízo aos usos 

múltiplos da água é variável (LAMPARELLI, 2004). 

 
 

Figura 3 – Gráfico – Nível de trofia da lagoa de Pituaçu, Salvador-Ba 
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3.3. Índice da Qualidade Sedimentar - IQS 

Considerando as análises realizadas, foram escolhidos metais pesados cujo limite de 

quantificação – LQ estivesse inferior ou igual ao TEL. Foram usadas 07 (sete) variáveis para PEL e 

TEL (tabela 3). 

O limite para PEL refere-se a concentração acima da qual efeitos adversos na biota são 

esperados com freqüência por um curto período de tempo. Diferente do TEL que define os níveis 

abaixo dos quais raramente se verifica efeitos deletérios, onde, pode ser exposto por um período 

maior de tempo na biota mostraria (CCME 1999). 

 

Tabela 3: Limites e classificações para o sedimento da lagoa de Pituaçu, do mês de maio a junho, 

Salvador-Ba. 

 

Pontos de Coleta 

Limites de classificação para sedimento NOAA 

TEL Classificação PEL Classificação 

LGP-02 41 Pobre 2 Excelente 

LGP-03 43 Pobre 5 Excelente 

LGP-04 43 Pobre 4 Excelente 

LGP-05 43 Pobre 4 Excelente 

LGP-06 39 Excelente 5 Excelente 

LGP-07 40 Pobre 3 Excelente 

LGP-08 42 Pobre 3 Excelente 

LGP-09 28 Pobre 59 Pobre 

LGP-10 40 Pobre 1 Excelente 

Ponderação 

Fonte: CRA, 2000 

 

Foram analisados os parâmetros cádmio, chumbo total, cobre total, cromo total, mercúrio 

total, níquel e zinco. E 90% das amostras para TEL foram classificadas como “Pobres”, ou seja, 

trata-se da qualidade muito alterada e as maiorias das medições desviam-se substancialmente das 

condições naturais. E 90% das amostras para PEL foram classificadas como “Excelentes”,                                                

ausência de impedimentos relacionados à contaminação e indica um ambiente em condições 

naturais. Estes valores são atingidos quando todas as variáveis estão abaixo dos limites 

recomendados (tabela 3). 

Foi encontrados níveis de nutrientes no sedimento acima do estabelecido na Resolução 

CONAMA 344/2004 (Brasil, 2004). 

Assim, a lagoa de Pituaçu, encontra-se com a qualidade sedimentar alterada e a maioria das 

medições desvia-se substancialmente das condições naturais.  

 

Excelente Bom Regular Marginal Pobre 

95<IQS≤100 80<IQS≤94 60<IQS≤79 45<IQS≤59 0<IQS≤44 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  7 

Tabela 4 – Resultados quanto ao parâmetro fósforo total das amostras de sedimento da lagoa de 

Pituaçu no mês de maio e julho, Parque Metropolitano de Pituacu, Salvador-Ba. 

 

 

Parâmetros 

 

CONAMA 

344/2004 

 

 

Unidade 

 

Lagoa de Pituaçu 

 

LGP-01 LGP-02 LGP-03 LGP-04 LGP-05 LGP-06 LGP-07 LGP-08 LGP-09 LGP-10 

Fósforo total 2.000 mg P/Kg 2020 3200 1550 1550 2040 2120 2240 1050 2420 1120 

 
Notas: Os valores em vermelho apresentados na tabela acima se referem às violações aos padrões do CONAMA 344/2004. 

 

Quanto à variável fósforo total no sedimento, houve violação aos padrões na maioria dos 

pontos da rede de amostragem (LGP-01; LGP-02; LGP-05; LGP-06; LGP-07 e LGP-09) (tabela 4). 

  

3.4. Bioindicadores 

Foi analisado o parãmetro do fitoplâncton, com o intuito de investigar possíveis 

bioindicadores de poluição. “No fitoplâncton podemos encontrar organismos de diferentes grupos, 

como as cianobactérias (reino Monera), euglenas (reino Protozoa), diatomáceas (reino Chromista) e 

clorofíceas (reino Plantae). Todos esses organismos são genericamente conhecidos como algas ou 

microalgas, em razão do tamanho microscópico” Calijuri; Alves; Santos, (2006).   

As microalgas ou as algas unicelulares, são responsáveis pela maior parte do oxigênio da 

atmosfera terrestre. Elas podem estar associadas em colónias, por vezes de grandes dimensões. 

Bioindicadores são definidos como organismos ou comunidades de organismos que reagem a 

alterações ambientais com a modificação de suas funções vitais normais, mudanças no tamanho de 

sua população ou através da sua existência ou desaparecimento sob certas condições ambientais, 

permitindo assim conclusões a respeito de uma dada área Schubert (1991); Arndt e Schweizer 

(1991); Klumpp (2001). 

Identificar a comunidade fitoplanctônica é extremamente importante, uma vez que contribui 

com a maior parte do carbono orgânico disponível Reynolds (2006). Os estudos sobre a biomassa 

fitoplanctônica e a composição das espécies pode fornecer um registro valioso da qualidade da água 

Harris (1986). Neste contexto, o fitoplâncton tem provado ser um excelente indicador do estado 

trófico Hakanson (1994); Passavante e Feitosa (2004). 

A estrutura da comunidade fitoplanctônica da lagoa de Pituaçu esteve representado por 36 

táxons distribuídos em 10 grupos/classes. O grupo com maior representatividade foi o da 

Cyanobacteria (53,2%), seguidas das Chlorophyceae (26,9%), Euglenophyceae (6,7%), 

Bacillariophyta (6,4%), Cryptophyceae (5,0%) e 1,1% para as demais classes (Chlamydophyceae, 

Dinophyceae, Xanthophyceae, Zygnemaphyceae, Chrysophyceae) (figura 4). Nas amostras 

qualitativas e quantitativas, as Cyanobacterias se destacaram como abundante (53,2%) (tabela 5) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_(biologia)


XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  8 

 
Figura 4 – Gráfico – Densidade total do fitoplâncton da lagoa de Pituaçu, Parque Metropolitano de Pituaçu, 

Salvador – Ba. 

 

Tabela 5 - Abundância relativa, diversidade, riqueza e equitatividade do fitoplâncton na lagoa de 

Pituaçu, Parque Metropolitano de Pituacu, Salvador-Ba. 
 

Classes 

 

Unidade 

Pontos de Monitoramento 

LGP-

01 

LGP-

02 

LGP-

03 

LGP-

04 

LGP-

05 

LGP-

06 

LGP-

07 

LGP-

08 

LGP-

09 

LGP-

10 

Cyanobacteria % 23,68 60,53 59,49 65,95 63,98 59,78 46,71 65,53 62,77 60,47 

Bacillariophyceae % 0,00 5,92 3,80 7,03 4,26 5,64 23,36 * 5,00 13,56 

Chlamydophyceae % 1,67 * * 0,54 0,95 * 0,00 * * * 

Chlorophyceae % 59,61 26,32 25,95 21,62 27,49 31,45 26,94 18,23 26,67 19,76 

Cryptophyceae % 14,49 5,92 9,49 3,78 1,90 2,58 1,80 5,42 3,89 3,95 

Dinophyceae % 0,00 * 0,00 * * * 0,00 * * 0,00 

Xanthophyceae % 0,56 * * * * * 0,00 * 0,00 0,00 

Euglenophyceae % * 1,32 064 1,09 0,00 1,55 * 0,50 1,12 1,13 

Zygnemaphyceae % * 0,00 0,64 0,00 1,42 0,0 1,19 0,98 0,00 1,13 

Chrysophyceae % * * * * * * * * 0,56 * 

Diversidade 

2,1 

Riqueza 

24 

Equitatividade 

0,67 

 

Do total de táxons identificados, o grupo da Cyanobacteria foi a que apresentou maior 

riqueza. A classe das cyanophyceae é de extrema importância para a composição de ambientes 

tropicais rasos e eutróficos Sant’anna et al. (1997); Huszar et al. (2000); Tucci e Sant’anna (2003); 

Silva (2005). 

A classe Chlorophyceae foi à segunda em representatividade. Em ambientes tropicais e 

eutróficos, a classe Chlorophyceae contribui com grande número de espécies, conforme já 

demonstrado por diversos autores, tais como: Beyruth (1996), Tucci-Moura (1996), Sant’anna et al. 

(1997); Calijuri (1999); Tucci (2002); Carvalho (2003); Matsuzaki et al. (2004), Falco (2005), Silva 

(2005), Gentil (2007), entre outros que estudaram lagos brasileiros eutrofizados. 

Tais grupos são comuns em ambientes com boa disponibilidade de nutrientes Matsuzaki et 

al. (2004). 

Neste estudo na lagoa de Pituaçu demonstraram uma tendência de elevada dominância do 

grupo das cianobactérias, possivelmente quando formam florações, refletindo nos valores baixos de 
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diversidade (2,161%), riqueza (24,6%) e equitatividade (0,677%) (tabela 5). Vale ressaltar, que 

houve co-dominância de espécies, assim, o valor não é proporcional a diversidade. 

As classes que maior contribuem para as condições de eutrofização são as Cyanobacteria e 

Chlorophyceae Gentil (2007). 

Na analise da variável do fitoplâncton quali-quantitativo no corpo hídrico, foram 

encontradas espécies bioindicadoras como Cyanogranis ferruginea, Aphanocapsa delicatissima e 

Ankyra sp. Isto trata-se de estudos ecológico-sanitários, já que a comunidade fitoplanctônica é de 

importância fundamental como bioindicador Beyruth (1996), e encontra-se em quase todas as águas 

doces que inclui espécies tolerantes e outras muito sensíveis a poluição. 

No entanto, a presença de um número muito grande de organismos pertencentes a poucas 

espécies como é caso das espécies: Cyanogranis ferruginea, Aphanocapsa delicatissima e Ankyra 

sp, indica possivelmente que o ambiente recebe uma carga poluente; mas também é dito que a 

ocorrência de muitas espécies com poucos organismos cada uma, é característica de ambiente 

natural em equilíbrio Odum (1988). Assim, a simples ocorrência de uma espécie resistente à 

poluição ou a ausência de espécies sensíveis não permite concluir se o corpo d’água estudado está 

poluído. Deste modo, a análise quantitativa dos grupos de algas torna-se importante, pois permite 

conhecer as espécies dominantes do meio e relacioná-las as condições que predominam. Branco 

(1986); Lobo et al. (2002). 

Neste contexto, é imprescindível a utilização de mais de uma espécie como bioindicadora de 

qualidade da água, já que é necessário devido ao alto grau de variação temporal das condições 

físicas, químicas e biológicas Johnson et al. (1993). Possivelmente a lagoa de Pituaçu recebe carga 

poluente, seja através da poluição pontual ou difusa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os índices aplicados para avaliação das condições ambientais da represa de Pituaçu mostraram 

cenários distintos. 

Levando-se em consideração o conjunto de amostras, os resultados de IQA apresentaram boas 

condições ambientais. Quanto ao estado trófico, a lagoa manteve-se no intermediário na maioria dos 

pontos, não apresentando problemas de enriquecimento com nutrientes. 

 Apesar da existência de pontos de poluição na lagoa, o estudo indica que não há impactos 

significativos sobre o corpo d’água relacionado a lançamento de efluentes sanitários. Isto é 

explicado através do processo de autodepuração nos trechos iniciais da lagoa. Já que a lagoa é 

formada pelo barramento do rio Pituaçu. Rio este que atravessa todo o vale do bairro de Pau da 
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Lima, recebendo um grande volume de esgotos dos bairros de entorno. E próximo à avenida 

paralela existe uma estação de bombeamento que desvia, em tempo seco, o rio para o sistema de 

esgotamento sanitário do Bahia Azul. Ainda assim, o volume de água poluída que flui para o parque 

é grande.   

Já os resultados de sedimento contextualizaram características de contaminação da água 

através das concentrações de metais nos sedimentos. Através do método utilizado TEL, para 

classificar a qualidade sedimentar da lagoa, os estudos indicaram que a lagoa de Pituaçu apresentou 

qualidade POBRE, ou seja, muito alterada e a maioria das medições desviam-se substancialmente 

das condições naturais. 

Quanto a comunidade fitoplanctônica, as espécies Cyanogranis ferruginea, Aphanocapsa 

delicatissima e Ankyra sp podem ser consideradas como bioindicadoras de poluição, devido a 

densidade encontrada. No entanto, fazem-se necessárias medições em diferentes estações do ano. 
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